THEMA

Dagschouw Veesteeg d.d.
15-03-2017

Groen onderhoud
Staat van het groenonderhoud
was goed (eind van de winter)

Wegdek onderhoud

Op een aantal plaatsen zijn
verzakkingen en/of achterstallig
onderhoud te zien.
Tegenover Shots media, Veesteeg 12

Verzakking goot

Tegenover Holland Propeller Service,
Expeditieweg 21

Witte betonnen paaltjes langs de
weg zijn niet uniform en in zeer
slechte staat. (scheef, niet wit
en allemaal verschillend)
Hoek Veesteeg Expeditieweg

Hoek Veesteeg Expeditieweg

Soms enkel stenen.
Hoek Veesteeg De Onderstal

Scheve lantaarnpaal
Zal ook gemeld worden via Bel
en Herstellijn
Naast Ingang De Ruiter

Verkeersveiligheid
Illegale doorgang vanaf de Van
Heemstraweg naar Expeditieweg
langs BM parts is tijdelijk
afgesloten door rioolbuizen

Brandveiligheid

Geen onveilige situaties gezien

Bereikbaarheid
Goed, onveranderd

Bebording
Naar bedrijventerrein

Vanuit Maas en Waalweg en Van
Heemstraweg in Orde

Naar straten

Middels geplaatste
portaalborden is dit OK.

Pandnummering

Vele panden hebben geen goede
huisnummering.

Sommige ondernemers hebben
nog steeds individuele
routeborden. (worden hier op
aangesproken)

Diefstal/inbraak
Inklimmogelijkheden
panden

Onveranderd

Afsluiting van panden
?
Zichtlijnen

OK

Overige

Leefbaarheid
Zwerfvuil
Zwerfvuil op plaatsen waar
vrachtwagens (vaak in weekend)
geparkeerd staan. Een
prullenbak zou goed zijn.

Graffiti

geen

Vernielingen
geen

4. overig

Sommige panden zijn niet
representatief.

Nog steeds vuilcontainers bij
bedrijfsverzamelgebouw
Onderstal.

Erg rommelig bij Van Oijen
Totaal Wonen.

Pand in aanbouw (reeds 5 Jaar)

Conclusies:
Wat is de algemene indruk van de verkeersveiligheid van het terrein?
- De verkeersveiligheid is goed. De oversteekplaats nabij rotonde
(veesteeg) is nog steeds onveranderd hetgeen een punt van
aandacht dient te zijn voor de verkeersdeskundige

Wat is de algemene indruk van de brandveiligheid van het terrein?
- Brandveiligheid is goed. De incident cijfers zijn extreem laag.
Brandputten zijn bereikbaar. Gele driehoeken op de nieuwe
weggedeelten moeten nog aangebracht worden.

De Onderstal
tegenover Smulders Onderstal 10
- Op De Onderstal zijn brandkranen onder de nieuwe weg verhoging
gekomen. Dit heeft reeds aandacht bij de brandweer.
Wat is de algemene indruk van de inbraakveiligheid van het terrein?
- Er is geen terrein camera bewaking. Sommige individuele
ondernemers hebben camera’s welke door de politie is
geïnventariseerd tijdens actie “Camera in beeld”
Wat is de algemene indruk van het onderhoud en beheer op het terrein?
- Onderhoud aan de weg en zijkant kan beter. Groenonderhoud is een
probleem in de zomer.

Wat is de algemene indruk van de bereikbaarheid/toegankelijkheid
naar/op het terrein?
- Bereikbaarheid is goed.

Overige conclusies?
- Betreft een rustig en kalm industrie terrein met geen publieke
gebouwen of winkels. Dit maakt het een rustig en gemoedelijk
industrieterrein. Er gebeurt niet veel.

THEMA
Verlichting openbare ruimte

Avondschouw d.d. 16 november 2017
Tijdens de schouw zijn alle lantaarnpalen
gecontroleerd en alle lampen waren aan.
Er zijn geen gebreken geconstateerd. Palen staan
recht.

Donkere/Onoverzichtelijke
plekken

Brandveiligheid

Het terrein is erg open van
karakter. De openbare verlichting
is goed. Achter de
bedrijfsverzamelgebouwen van
Expeditieweg-8 zijn voorzien van
vele sensor lampen en camera’s.

Op vele plaatsen is bij de
brandkranen geen gele driehoek
op de weg geplaatst.
(vooral bij De Onderstal)
In de bijlage is een overzicht van
de aanwezige brandputten
opgenomen. Deze kan gebruikt
worden ter controle van de
bordjes en pijlen.

Voor Expeditieweg 16:
Brandkraan verstopt in het
groen. (wel gele pijl
aanwezig)

Brandveiligheid (vervolg)

Voor Pehavo:
Brandpaaltje scheef

Nabij De Onderstal 1 (achter
Shots magazijn: wel aanduiding
van brandput op de lantaarnpaal,
geen put gevonden.

Zichtbaarheid Bebording

Bebording is goed zichtbaar, echter zijn er wat
aandachtspuntjes:
Zichtbelemmering van
Veesteeg bord. De
vereniging zal dit bord laten
aanpassen met zichtvlakken
erin. (doorkijk)

Zichtbaarheid Bebording
(vervolg)

Van Heemstraweg:
WhatsApp bord lijkt verkeerd te
staan. Uitgaand verkeer i.p.v.
binnenkomend verkeer. Andere
kant van de weg?

Van Heemstraweg:
Borden stonden gedraaid, door
teamleden direct goed gezet.
(chapeau!!)

Fietsoversteekplaats Veesteeg:
De vraag kwam op, of hier niet
een bord ontbreekt?
(gevarenbord?)

Tegenover Veesteeg 5: Bord
voorrangskruispunt staat
scheef.

Diefstal/inbraak
Verlichting private panden

Recente incidentencijfers zijn bekeken voorafgaand
aan de schouw. Geen enkele inbraak is gemeld in
2017.

Afsluiting van panden

Expeditieweg 17:
Versperring van hekwerk. Kan
onveilig zijn o.a. bij brand.
Ondernemer zal worden
aangesproken.

Overige Bijzonderheden
Veesteeg 1 (POP-kast tbv
glasvezel):
Er komt begroeiing in/uit de kast.
Deze onwenselijke situatie zal
aan de beheerder NDIX worden
doorgegeven.

Parkeren wordt soms slordig
uitgevoerd.

Algemene bevinding De
Onderstal:

Afzettingen voor dieren staan op gemeentelijk terrein,
en veel te strak langs de weg.

Conclusies:
Wat is de algemene indruk van de verlichting op het terrein, zowel publiek als
privaat?
De verlichting is goed. Nauwelijks donkere hoeken. Straatverlichting is goed in orde.
Wat is de algemene indruk van de inbraakveiligheid van het terrein?
Recente incidentencijfers zijn bekeken voorafgaand aan de schouw. Geen enkele
inbraak is gemeld in 2017. Er zijn vele camera’s zichtbaar bij de individuele panden
(groeiend aantal). Er zal nogmaals aandacht worden gegeven om deze camera’s aan
te melden bij de politie (camera in beeld). Tijdens incidenten zijn deze beelden
mogelijk bruikbaar.
Zijn er donkere/enge plekken ?
Geen donkere plekken te melden.
Overige conclusies?
Industrieterrein Veesteeg is een rustig industrieterrein; houden zo!

Bijlage: overzicht brandputten Industrieterrein Veesteeg

